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INTRODUÇÃO
As Grandes Opções do Plano são por excelência o documento onde o Executivo expressa as suas opções,
linhas orientadoras e prioridades de atuação sendo elaborado de acordo com a Lei vigente, tendo em
atenção as atribuições e competências conferidas às Juntas de Freguesias, pela Lei N.º 169/99, de 18 de
setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, Lei nº 75/2013 de 12 de
setembro.
Os Documentos Previsionais são elaborados com base nos princípios elementares da prudência, do rigor,
da transparência e do equilíbrio, prosseguindo uma estratégia de:


Garantir uma tesouraria saudável, prazos médios de pagamentos reduzidos e fundos disponíveis
positivos em cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA);



Manutenção de políticas de desenvolvimento sustentável da freguesia, com o propósito de
melhoria de qualidade de vida dos seus habitantes num quadro económico e financeiro
condicionado;



Continuidade de projetos da freguesia em curso, sem estrangulamentos de ordem financeira e
técnica.

A construção das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 da União das Freguesias de Carcavelos
e Parede constituiu-se como um processo participativo, envolvente e focado no cumprimento dos objetivos
estratégicos definidos por esta Junta de Freguesia.
O Plano de investimentos para 2021 constitui-se como um documento estratégico e previsional de um
conjunto de ações que a Junta de Freguesia se propõem a executar num período de um a quatro anos.
O Orçamento da Freguesia destina‐se a orçar a receita e a autorizar a aplicação do seu produto nos serviços
ou melhoramentos locais. É uma previsão de recebimentos e pagamentos, que pressupõe a autorização
pela Assembleia de Freguesia para que o órgão executivo possa arrecadar receitas e assumir
compromissos, até aos montantes estabelecidos no Orçamento e em cumprimento com a Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).
Assim sendo, entendeu a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carcavelos e Parede apresentar
nas opções do plano:
a) As linhas de desenvolvimento estratégico;
b) PPI com horizonte temporal para 2021.
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LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO
A Junta de Freguesia tem como missão, no quadro de Competências e Regime Jurídico de funcionamento
dos Órgãos das Freguesias, a satisfação direta e representação dos legítimos interesses e direitos de caráter
social, educativo, habitacional, sanitário e cultural, apelando à intervenção cívica, à ponderação de
interesses em conflito e à satisfação daqueles que se afigurem determinantes para o bem-estar da
população. Promover a conservação do património e gerir racionalmente o orçamento que lhe está
atribuído, servindo a população e atendendo às necessidades coletivas em conformidade com o
compromisso eleitoral, são elementos essenciais da nossa missão.
A Junta de Freguesia cumpre a sua missão com o objetivo de construir uma freguesia centrada nas pessoas
mas também preparada para ganhar os desafios da inovação e competitividade num quadro de
desenvolvimento sustentável.
Tem como objetivo ser uma estrutura organizada do poder que garanta o exercício organizado da
democracia, cada vez mais participada, bem como de uma estrutura que favoreça e aglutina sinergias dos
demais poderes, suscetíveis de conduzirem à resolução dos anseios legítimos da população. Uma estrutura
que procura melhorar a prestação do serviço, de forma contínua e integrada, procurando a valorização das
pessoas, dos equipamentos e dos espaços da freguesia.
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ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2021
As receitas são classificadas, orçamentalmente e segundo a ótica económica, por receitas correntes,
receitas de capital e outras receitas.
Receitas Correntes:


Impostos diretos;



Impostos indiretos;



Taxas, multas e outras penalidades;



Rendimentos de propriedade;



Transferências correntes;



Venda de bens e serviços correntes;



Outras receitas correntes.

Receitas de Capital:


Venda de bens de investimento;



Transferências de capital;



Ativos financeiros;



Passivos financeiros;



Outras receitas de capital.

Na execução dos Documentos Previsionais devem ser tidos em conta os princípios de utilização racional das
dotações aprovadas e da gestão eficiente de tesouraria em cumprimento com a Lei dos Compromissos e
dos Pagamentos em Atraso, devendo os mesmos ser justificados quanto à sua economia, eficácia e
eficiência e sempre com subordinação às regras previsionais do POCAL.
A observância das regras previsionais efetua‐se através da utilização de dois métodos tradicionais para a
previsão das receitas: média aritmética e a avaliação direta.
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Na tabela 1 encontra-se representada a distribuição da receita orçamental, para o ano de 2021, por grupo
de classificação.
Tabela 1- Distribuição da Receita para 2021

Analisando o orçamento da receita verifica-se que a componente corrente compõem 88,98% do global do
orçamento, sendo que a receita de capital tem um peso de 11,02%.
Gráfico 1- Peso das componentes da Receita de 2021
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- Evolução da Receita orçamentada
Na tabela 2 pode-se observar que a previsão global da receita teve um ligeiro acréscimo relativamente ao
ano anterior.
Tabela 2 - Evolução da Receita 2019 a 2021

No gráfico abaixo podemos ver que a receita de capital ao longo destes 3 anos é constante e que a receita
corrente sofre um ligeiro aumento.
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ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2021
A realização das despesas tem como princípio fundamental, no âmbito das atribuições conferidas às
autarquias locais, a afetação dos recursos ao desenvolvimento de atividades para satisfazer as necessidades
da população local.
As despesas são classificadas, orçamentalmente, segundo o trinómio: funcional, orgânica e económica. No
que diz respeito à classificação orgânica, a União das Freguesias tem o orçamento organizado com as
seguintes orgânicas:


01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA



02 00 00 SECRETARIA



03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS



04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES



05 00 00 EDUCAÇÃO



06 00 00 CULTURA E DESPORTO



07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Segundo a classificação económica das despesas, estas podem ser correntes ou de capital. As despesas
correntes são todas as que afetam o património não duradouro da autarquia, determinando a redução do
ativo líquido (despesas de funcionamento, transferências e subsídios). As despesas de capital são todas as
que alteram o património duradouro da autarquia, determinando o seu crescimento na medida em que
contribuem para a formação de capital fixo e para o bem‐estar coletivo (investimentos e transferências).
DESPESA CORRENTE


DESPESA COM PESSOAL



AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS



JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



SUBSÍDIOS



OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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DESPESA DE CAPITAL


AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



ATIVOS FINANCEIROS



PASSIVOS FINANCEIROS



OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

Tabela 3 - Despesa de 2021 por grupo de económica

Na análise das componentes da despesa orçamental podemos ver que a “Despesa com o Pessoal” tem um
peso de 52,72% no total do orçamento, seguido de 28,45% da “Aquisição de Bens e serviços”.
O orçamento da despesa é composto por 88,98% de despesa corrente e 11,02% de despesa de capital.
Gráfico 2 - Analise da Despesa 2021
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- Evolução da Despesa Orçamentada
Tabela 4 - Evolução da despesa 2019-2021

Verifica-se que na maioria das componentes da despesa há um decréscimo dos custos previstos.
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2021-2024
As Grandes Opções do Plano para 2021 refletem todos os programas, projetos e ações que a Junta de
Freguesia se propõem a desenvolver e que são definidas como prioritárias para este próximo ano.
Identifica-se algumas ações a desenvolver ao longo do ano de 2021:



Memorial do Ciclista



Jardim Júlio Moreira

O Executivo continuará a diligenciar junto da Câmara Municipal de Cascais (CMC), tendo em vista a
realização de ações no âmbito da organização de trânsito, higiene e salubridade, vias de comunicação,
iluminação, abastecimento público, saneamento, segurança e outras.

CULTURA, DESPORTO, RECREIO E LAZER
Nesta vertente, o Executivo pretende manter o apoio às Associações culturais, desportivas e recreativas,
tendo em vista, se possível, a realização de eventos na União de Freguesias.
No domínio Cultural, o Executivo continuará a apostar na dinamização cultural da União de Freguesias,
reforçando as parcerias com as diversas instituições culturais.
Se a conjuntura no momento o permitir, o Executivo irá manter e reforçar ainda as seguintes ações:


Realização de Festas de Carcavelos e
Parede;



Comemoração do 25 de Abril;



Comemoração do Dia da Padroeira;



Páscoa na Vila;



Nós em Movimento (dia dos Escoteiros)



Jazzit



Monstra à solta (evento no âmbito
escolar)



Marrocos em Carcavelos



Encontro Motard



A Musica vai ao Parque



Os Coros vão ao Parque



A Orquestra vai à Rua



A Banda vai ao parque



Shortcutz Cascais



O teatro vai à escola
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A Opera vai à rua



O Piano vai à rua



A Concertina vai à rua



O Natal vai ao Mercado



Autores cantados e contados (evento no
âmbito escolar)

No domínio desportivo, o Executivo continuará a apostar no reforço das parcerias com as diversas
coletividades da União de Freguesias.

EDUCAÇÃO
O Executivo continuará a gerir e a dinamizar as Ludotecas do Agrupamento de Escolas de Carcavelos
existentes, durante o período letivo e fora do mesmo, nas duas componentes:
A) – Componente de Apoio à Família (CAF) – Acolhimento e Férias letivas
B) – Atividades de Animação de Apoio à Família (AAAF) – Acolhimento e Férias letivas
O Executivo propõe ainda as seguintes ações:


Apoio a atividades e projetos de natureza educativa e de interesse para a Freguesia, levadas a cabo
pelos estabelecimentos de ensino e pelos Agrupamentos de Escolas, nomeadamente:

o

Promoção de eventos com as crianças fora do espaço escolar;

o

Favorecer o conhecimento do património cultural da freguesia, promovendo a visita dos alunos das
nossas escolas a lugares de interesse;

o

Continuação da promoção de atividades culturais, desportivas nos períodos de férias letivas das
escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Carcavelos;
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AMBIENTE E ESPAÇO PÚBLICO
O Ambiente e Espaço Publico é uma área desenvolvida através da descentralização de competências da
CMC que visa assegurar a limpeza e manutenção dos espaços verdes e jardins, a conservação dos sistemas
de rega, fertilizações e replantações de jardins e espaços verdes.
Na vertente Ambiente e Espaço Público, o Executivo continuará a promover atividades que proporcionem
a melhoria da qualidade de vida em todo o seu território, tais como:
 Manutenção da conservação de jardins inseridos no projeto CEVAR
 Conservação e reparação de pequenas obras em passeios e pequenas reparações nos
arruamentos (colocação de calçada e lancil)
 Conservação e reparação de sinalização vertical, bem como repintura de sinalização horizontal
(reparação de buracos no asfalto, substituição de pinos, tubos em U e sinais danificados);
 Execução de projetos de trânsito aprovados pela CMC;
 Aquisição e colocação de placas toponímicas (reparação de peanhas e azulejos);
 Eliminação de barreiras arquitetónicas;
 Manutenção e limpeza de parques infantis e campos de jogos da Freguesia, tais como:




Campo de jogos da Rua do Tejo, na



Parque infantil de São Miguel das Encostas

Parede



Parque Infantil Vasco da Gama

Campo de jogos da Quinta do



Parque Infantil da Praceta Dr. Manuel

Barão, em Carcavelos

Rebelo de Andrade



Parque infantil do Alto dos Lombos



Parque Infantil do Lombos Sul



Parque Infantil da Rua do Tejo



Campo Sénior em São Miguel das Encostas



Parque Infantil do Celão



Parque Infantil da Urbanização Doroana

COMUNICAÇÃO
É fundamental reforçar a qualidade e proximidade dos serviços prestados à população da Freguesia
melhorando os meios de divulgação existentes.
Assim, a União das Freguesias de Carcavelos e Parede continuará ao longo do ano de 2021 a divulgar as
iniciativas em curso a t r a v é s d o s m e i o s d e c o m u n i c a ç ã o a o s e u d i s p o r t a i s c o m o s i t e
i n s ti t u c i o n a l , f a c e b o o k e i n s t a g r a m , em parti cular no plano das atividades culturais,
recreativas e desportivas.
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COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS
A UFCP vai dar continuidade às seguintes feiras:




Feira do levante (no parque de Estacionamento do mercado de Carcavelos)


Todas as quintas-feiras e terças-feiras (de acordo com a definição das medidas da DGS)



No segundo domingo do mês

Realização das Feiras de Velharias e artesanato:


Em Carcavelos no último domingo do mês no parque de estacionamento do mercado
de Carcavelos



Na Parede no segundo domingo do mês no Parque Morais na Parede



Realização da Feira da Bagageira;



Promoção de feiras/festas temáticas nos dois mercados da Freguesia



Realização do Mercado Saloio – todas as quintas-feiras de cada mês

AÇÃO SOCIAL
Anexo I – Programa de Atividades Ação Social para 2021

Nestes termos, pretendemos com esta proposta colher a aceitação da Assembleia para aprovação das
linhas estratégicas e PPI, que se encontram detalhadas e com toda a informação necessária ao seu
entendimento e respetiva afetação das verbas.
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